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ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΖΩΗ, ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ!  

Ζούμε σε μέρες που η ζωή αναμετριέται καθημερινά με τον θάνατο, με ορατό τον κίνδυνο 
κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας στην περίπτωση έξαρσης της πανδημίας του 
κοροναϊού covid-19. Τα πρωθυπουργικά διαγγέλματα περιορίζονται ασφυκτικά στην 
επικοινωνιακή στρατηγική της ατομικής ευθύνης απέναντι στην «ασύμμετρη υγειονομική απειλή», 
ενοχοποιώντας τον καθένα και την καθεμιά από εμάς ως αποκλειστικό υπεύθυνο για τη δημόσια 
υγεία και επιχειρώντας να παραγράψουν τις κυβερνητικές ευθύνες για τη διάλυση των δημόσιων 
νοσοκομείων και δομών πρωτοβάθμιας υγείας την τελευταία μνημονιακή δεκαετία. Στο πλαίσιο 
των αιματηρών περικοπών της περιόδου 2009-2019 οι κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία 
μειώνονταν σταθερά κατά 8,7%, ενώ τα κλειστά και καταργημένα νοσοκομεία βαφτίζονταν ως 
«θυσία» για να «γίνουμε επιτέλους Ευρώπη» και τα κοινωνικά δικαιώματα στην υψηλής ποιότητας 
δημόσια υγεία ως «λαϊκισμός» ισοδύναμος της χρεοκοπίας της χώρας, που όφειλε να 
ιδιωτικοποιήσει κάθε δημόσιο αγαθό. Παρά τις καθημερινές κυβερνητικές φανφάρες «ότι το 
Υπουργείο Υγείας θα έχει ό,τι ζητήσει», τα δημόσια νοσοκομεία παραμένουν υποστελεχωμένα, με 
εργασιακά εξουθενωμένο υγειονομικό προσωπικό που πασχίζει, χωρίς στοιχειώδη μέτρα 
ατομικής προστασίας σε πολλές περιπτώσεις, να κρατήσει ολόκληρη την κοινωνία υγιή και 
όρθια.  
 Ενώ ο τόπος βοά για τις 8.000 τουλάχιστον κενές οργανικές θέσεις στο Εθνικό Σύστημα 

Υγείας, η κυβέρνηση έχει προσλάβει, υπό καθεστώς ολιγόμηνων συμβάσεων, μόλις 270 νέους 
γιατρούς, θεωρώντας μέγιστη ιδεοληψία τον διορισμό μόνιμου προσωπικού. Την ίδια στιγμή, 
11.000.000 ευρώ δαπανώνται από την κυβέρνηση της «αριστείας» και της «κανονικότητας» για 
τη διαφημιστική καμπάνια «Μένουμε σπίτι», τη στιγμή μάλιστα που τα ΜΜΕ υποχρεούνται να 
προβάλλουν δωρεάν τα μηνύματα του ΕΟΔΥ. 
 Ενώ η πραγματικότητα καθημερινά αποδεικνύει ότι μόνο το καθολικό, δημόσιο σύστημα 

υγείας μπορεί να αποτρέψει τις εκατόμβες νεκρών –για να μη γίνουμε σαν τις χώρες του 
ευρωπαϊκού, του βρετανικού και του αμερικανικού νεοφιλελεύθερου «ονείρου» της κρατικά 
εγκαταλελειμμένης ή και πλήρως ιδιωτικοποιημένης υγείας- η κυβέρνηση δεν έχει διασφαλίσει το 
τελευταίο δεκαπενθήμερο παρά ελάχιστες κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και δεν 
εξασφαλίζει καν τον επαρκή εξοπλισμό ατομικής προστασίας των ίδιων των υγειονομικών. 
Φύκια, λοιπόν, για μεταξωτές κορδέλες από τα κυβερνητικά στελέχη και την «πρώτη κυρία»: 
παλαμάκια στους ανοχύρωτους υγειονομικούς που τους χορεύουν στο ταψί, διπλασιασμός της 
αποζημίωσης των ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών από 800 σε 1600 ευρώ ημερησίως και 
καθημερινές προσκλήσεις σε εθελοντισμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η κυβέρνηση, 
μάλιστα, φαντασιώνεται και ΣΔΙΤ για ακόμη περισσότερα δωράκια στα ιδιωτικά επιχειρηματικά 
συμφέροντα στον χώρο της υγείας και την οριστική κατεδάφιση των δημόσιων νοσοκομείων και 
δομών πρωτοβάθμιας υγείας.  



ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ! 
 

 Καθολικό, δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας με έκτακτη χρηματοδότηση. Άμεση διασφάλιση 
όλων των αναγκαίων κλινών ΜΕΘ. Μόνιμες προσλήψεις, πολλά δωρεάν διαγνωστικά τεστ, 
κλίνες, επίταξη κλινών ιδιωτικού τομέα. Έτσι θα νικηθεί ο κορονοϊός! 

Για να σωθεί ο λαός: 
 Κατάργηση του ευρωπαϊκού συμφώνου δημοσιονομικής σταθερότητας και των αιματηρών 
«μεταμνημονιακών» πλεονασμάτων. Καμιά θυσία για τα κέρδη του κεφαλαίου και εν μέσω 
πανδημικής κρίσης. 
 Απαγόρευση των απολύσεων 

Ειδικά για τους εργαζόμενους στον δήμο: 
 Καταβολή του ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ στους εργαζόμενους στους ΟΤΑ που βρίσκονται, χωρίς όπλα 
(ειδικά ΜΑΠ) στην πρώτη γραμμή, οριστική κατοχύρωση των ΒΑΕ και επέκταση τους και σε άλλες 
κατηγορίες. 
 Μονιμοποίηση  ΤΩΡΑ όλων των συμβασιούχων εργαζόμενων και των καθαριστριών των 
σχολικών μονάδων στον δήμο της Αθήνας.  Χωρίς αυτούς δε θα δούλευε ΤΙΠΟΤΑ. Να ανατραπεί 
η απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού 
 Προμήθεια ΑΜΕΣΑ  ειδικών ΜΑΠ (ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης, γυαλιά, μάσκες υψηλής 
προστασίας, ποδονάρια,  γάντια, ειδικά παπούτσια, αντισηπτικό κλπ.) σε όλες τις κατηγορίες των 
συναδέλφων που  (βρίσκονται έξω , σε χώρους ΧΥΤΑ, Σταθμούς μεταφόρτωσης, υγειονομικές και  
Κοινωνικές Υπηρεσίες).  
 Καθημερινή απολύμανση χώρων και μέσων, αυτοκινήτων-καμπίνες  απορριμματοφόρων και 
όσων  άλλων επιβατικών/φορτηγών αυτοκινήτων κυκλοφορούν αυτή την περίοδο. 
 Εβδομαδιαία εξέταση, όλου του προσωπικού που αναγκαστικά υποχρεώνεται να 
πηγαινοέρχεται στη δουλειά και να εκτίθεται στον κορονοϊό , με δαπάνη και φροντίδα του 
Δήμου/εργοδότη. 

Για τον λαό της πόλης 
 Άμεση αναστολή πληρωμών για οφειλές προς τον Δήμο/δραστική μείωση των δημοτικών 
τελών ΤΩΡΑ, για μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και συνταξιούχους. Ο φτωχός λαός αυτή 
την εποχή παλεύει να μην ασθενήσει και με την τρομοκρατία των απολύσεων. Είναι απαράδεκτο 
ο Δήμος και η Κυβέρνηση να αδιαφορεί για αυτούς που πραγματικά θα πληγούν και να στηρίζει 
με μέτρα αποκλειστικά τις επιχειρήσεις. 
 Άμεση ενίσχυση του οργανισμού ΚΥΑΔΑ του δήμου Αθηναίων με μαζικές προσλήψεις μόνιμες 
και σταθερές θέσεις εργασίας, αρχικά για την παροχή τροφίων σε όλο τον φτωχό λαό του δήμου 
Αθηναίων/μέτρα για τους άστεγους. Άμεση επέκταση της “Βοήθειας στο Σπίτι”. Άμεση στέγαση 
των αστέγων και διανομή συσσιτίου στους χώρους που θα τους παρασχεθούν να μείνουν 
 Ειδική μέριμνα για πρόσφυγες και μετανάστες, για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στο 
κέντρο του Ελαιώνα. Ελεύθερη πρόσβαση στα δημοτικά ιατρεία χωρίς την απαίτηση ΑΜΚΑ. 
Κανένας ιός δεν κάνει διάκριση με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία. Απεναντίας, πλήττει 
τους πιο κοινωνικά ευάλωτους.  
 ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ/ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Κυβέρνηση και Δήμαρχοι παίζουν με τις ζωές μας, ας αφήσουν τα δακρύβρεχτα διαγγέλματα, 
τους εκφοβισμούς, τη μεταφορά ευθυνών σε κάθε ένα από εμάς. Φέρουν εγκληματικές ευθύνες 
και δεν θα τις αποφύγουν.  
 

Δεν σταματάμε τους αγώνες. Δεν είμαστε «όλοι μαζί», «δεν συναινούμε»! 
 

Η πάλη για τα εργατικά/λαϊκά  δικαιώματα και ελευθερίες δεν αναστέλλεται. Δίνουμε τη μάχη, 
αγωνιζόμαστε ΤΩΡΑ! Να σωθούν οι εργαζόμενοι και ο λαός, όχι τα κέρδη των εργοδοτών. 
 


